SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY SOŁECKIEJ ORAZ
SOŁTYSA ZA 2013 ROK
W 2013 roku Rada zbierała się 14 razy na swoich spotkaniach. Na początku roku dyskusja
dotyczyła podziału środków, jakie mieliśmy do dyspozycji na 2013 rok. Zostały
zaproponowane kwoty, które po przedstawieniu na zebraniu wiejskim zostały zapisane
w odpowiednich działach do realizacji. Od początku roku na bieżąco realizowaliśmy wydatki
związane z utrzymaniem pomieszczeń sołeckich, energia elektryczna, ogrzewanie oraz
wywóz śmieci. Na dzień 13 marca zostało zwołane zebranie wiejskie gdzie głównymi
tematami były: ustawa śmieciowa, budowa kanalizacji oraz komunikacja na terenie gminy.
Kolejne spotkania rady sołeckiej dotyczyły spraw związanych z podjęciem inicjatywy
zorganizowania spotkań dla dzieci podczas ferii zimowych,, organizacją festynu sołeckiego
połączonego z jubileuszem kościoła parafialnego oraz rozpoczęciem prac porządkowych
w sołectwie. Dyskutowaliśmy nad sprawami dotyczącymi mieszkańców sołectwa, w sprawie
budowy garaży, kursowania autobusów, wsparcia działalności klubu wędkarzy,
wystosowaliśmy pisma do sponsorów z prośbą o wsparcie w organizacji festynów.
Na naszych spotkaniach podjęliśmy dyskusję nad opracowaniem strony internetowej
sołectwa, oraz nad koniecznością podjęcia remontu świetlicy wiejskiej, który to problem
został poruszony na specjalnym spotkaniu z Burmistrzem. W związku z podejmowanymi
decyzjami były realizowane wydatki z tym związane. Spełniając niejako ustawowy wymóg
na bieżąco uzgadnialiśmy oraz okresowo były dokonywane podsumowania naszych
wydatków z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi w urzędzie miejskim
w Sośnicowicach. Do rady sołeckiej wpłynęła prośba o pomoc w organizacji pobytu grupy
turystów z Gliwic i okolic na terenie naszego sołectwa. Radni przyjęli ta propozycję
i zaangażowali się w realizację tej współpracy. Kolejne spotkania rady to dyskusja nad
organizacją dożynek wiejskich oraz uczestnictwem sołectwa w dożynkach gminnych.
Wystąpiliśmy z pismem do urzędu miejskiego w Sośnicowicach w celu ustalenia granic
terenu gminnego w obrębie groty oraz o zezwolenie na oczyszczenie powyższego miejsca.
Organizacja dożynek wiejskich, związane z tym prace, realizacja wydatków, przygotowanie
programu, korowodu, dyskusje z rolnikami w celu uzgodnienia starostów dożynek – to
kolejne działania rady sołeckiej. Na dzień 9 października zostało zwołane kolejne zebranie
wiejskie. Tak jak poprzednio główne tematy pozostały te same (kanalizacja, śmieciwyjaśnienie problemów, komunikacja) natomiast dyskusja została poszerzona o propozycje
prac na 2014 rok oraz bieżące problemy zgłaszane przez obecnych na zebraniu.
Po uzyskaniu zgody na oczyszczenie terenu tzw. „baraków” podjęliśmy prace w tym
kierunku. Na spotkaniach dyskusja dotyczyła organizacji spotkania integracyjnego dla
wszystkich zaangażowanych w pomoc przy sołeckich inicjatywach, przygotowań do
spotkania z Mikołajem oraz postępem prac nad stroną internetową sołectwa.

Na bieżąco realizowane były wszystkie uzgadniane wydatki oraz podsumowanie finansowe
przesyłane do urzędu. Uzgodniliśmy datę spotkania dla seniorów oraz dokonaliśmy
rezerwacji lokalu pod to spotkanie. Na początku grudnia zostały podsumowane nasze
działania oraz wydatki finansowe, które stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
RADY SOŁECKIEJ W RACHOWICACH ZA 2013 ROK
KWOTA DO DYSPOZYCJI NA 2013 ROK TO---22440 ZŁ
WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZOSTAŁY ZREALIZOWANE
W PONIŻSZYCH WYSOKOŚCIACH





DZIAŁ 3030
DZIAŁ 4210
DZIAŁ 4260
DZIAŁ 4300

867,6448,03
4659.86
10428,28

RAZEM ----------------------------------- 22403,17
POZOSTAŁO-----------------------------

36,83

